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Inleiding 
 

Voor een duurzame economische groei dient een regio fysiek, sociaal en economisch aantrekkelijk te 

zijn. Verantwoordelijk daarvoor zijn factoren waar een regio zelf invloed op heeft, zoals het 

ondernemingsklimaat en de bestuursstructuur van de regio, maar ook factoren die nationaal worden 

bepaald, zoals wet- en regelgeving voor het bedrijfsleven. De concurrentie tussen regio’s op deze 

punten wordt regionale concurrentiekracht (regional competitiveness) genoemd. Er bestaat echter 

geen algemeen geaccepteerde definitie van dit begrip, laat staan een algemeen geaccepteerde wijze 

van meting. Wel bestaat er brede overeenstemming over het feit dat concurrentiekracht 

noodzakelijk is voor de economische ontwikkeling van een regio. Er zijn in het verleden pogingen 

gedaan om het begrip concurrentiekracht te operationaliseren. Deze pogingen sluiten aan bij de 

evolutionaire economische benadering van concurrentiekracht. Het evolutionaire element van deze 

benadering zijn de veranderende economische structuur en de strategieën die actoren (bedrijven én 

overheden) gebruiken om zich aan deze veranderingen aan te passen. Daarnaast is de benadering 

van de institutionele economie van belang voor het verklaren van regionale concurrentiekracht. 

In dit artikel lichten wij toe hoe wij tegen het begrip regionale concurrentiekracht aan kijken. Daarbij 

trachten wij dit begrip beleidsmatig verder te operationaliseren, zodat ook uitspraken kunnen 

worden gedaan over het regionale rendement van (ruimtelijk-)economisch beleid, in termen van 

sociaal-economische doelstellingen en kwaliteiten in de bedrijfsomgeving. Een toepassing daarvan 

laten wij ten slotte zien aan de hand van een vingeroefening in de provincie Noord-Brabant (februari 

2016). 

Het concept regionale concurrentiekracht 

 

De ontwikkeling van een regionale economie is niet slechts een kwestie van een stijgend Bruto 

Regionaal Product (BRP) per hoofd van de bevolking, zoals traditionele economen wel meenden. Om 

economische groei te kunnen continueren dient een regio namelijk over de hele linie attractief te zijn. 

Verantwoordelijk daarvoor zijn factoren waar een regio zelf invloed op heeft, zoals de 

aantrekkelijkheid van een regio voor bedrijven en investeringen, maar ook factoren die nationaal 

worden bepaald, zoals  wetgeving voor het bedrijfsleven. De concurrentie tussen regio’s op deze 

punten wordt in de Angelsaksische literatuur ook wel Regional Competitiveness oftewel Regionale 

Concurrentiekracht genoemd.   

 

Determinanten voor regionale concurrentiekracht zijn enerzijds kwantitatief (economische 

productiefactoren, infrastructuur) en anderzijds kwalitatief (beleidsfactoren, sociaal klimaat). Deze 

visie sluit aan bij de evolutionaire economische benadering van concurrentiekracht; de relatieve 
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positie (aantrekkingskracht voor nieuwe economische activiteiten) van een regio wordt bepaald door 

een serie veranderingen en leerprocessen op het gebied van markten (kapitaal-, kennis- en 

productmarkten) en op het gebied van niet-markt factoren, zoals normen en waarden, gebruiken en 

algemeen geaccepteerde manieren van handelen. Daaraan voegen we nog de ruimtelijke structuur 

van een regio toe, oftewel factoren zoals bereikbaarheid en infrastructuur (connectiviteit).  

 

Het evolutionaire element van deze benadering is de veranderende economische structuur en de 

strategieën die bedrijven, instellingen en overheden gebruiken om zich aan deze veranderingen aan te 

passen. Innovatie en kennis zijn daarom van groot belang in deze benadering.  

 

Naast de evolutionaire benadering is de benadering van de institutionele economie van belang voor 

het verklaren van regionale concurrentiekracht. Deze benadering gaat uit van de assumptie dat 

instituties het gedrag van ondernemers bepalen. 

 

Beide benaderingen, evolutionair en institutioneel, komen samen in het volgende conceptueel model 

dat wij hanteren om de regionale concurrentiekracht van een specifiek gebied te beschrijven 

(opbrengst), te verklaren (benutting) en te voorspellen (kansen). 

 

CONCEPTUEEL MODEL VAN REGIONAL COMPETITIVENESS  

 
Bron: eigen bewerking van Urban Competitiveness uit State of the English cities report (2006) 

 

De analyse van regionaal economische concurrentie bestaat uit verschillende niveaus. De meest 

geaggregeerde maat waarmee regionale economische voordelen kunnen worden gemeten is de 

levenstandaard van een regio en het Bruto regionaal product per hoofd van de bevolking, gevolgd door 

productiviteitscijfers, werkgelegenheidscijfers, loonniveau en winstcijfers. Deze waarden worden 

bepaald door de mate van innovatie, investeringen, sociaal kapitaal, economische structuur, 

bereikbaarheid, kwaliteit van het leefklimaat en besluitvormingsstructuur. Dit is weer afhankelijk van 

onderliggende determinanten zoals de bedrijfscultuur, de opleidingsstructuur, sociale en culturele 

infrastructuur en de governance-structuur. 
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Van groot belang hierbij is het feit dat competitiveness een dynamisch proces is waarbij regio’s zich 

constant dienen aan te passen aan veranderingen in de technologie, de vraag, concurrentiekracht van 

andere regio’s en het nationale beleid. De ontwikkelingen die een regio doormaakt en hoe daarop 

wordt gereageerd is ook een kwestie van padafhankelijkheid. Dat is ook de reden dat er zulke grote 

verschillen bestaan tussen regio’s, ondanks dat ze op een groot aantal parameters overeenkomsten 

vertonen. Een laatste punt dat van belang is bij regionale concurrentiekracht is het vraagstuk van 

economische diversiteit of specialisatie. Een groot aantal economen concludeert dat een scala aan 

economische sectoren meer bijdraagt aan economisch succes dan één goed ontwikkelde sector. Het 

is dan wel een voorwaarde dat deze sectoren binnen hun segment gespecialiseerd en goed ontwikkeld 

zijn. Door te specialiseren zijn ze beter opgewassen tegen concurrentie.  
 

Regionaal concurrentiekracht: te beïnvloeden elementen 

Wat levert toepassing van dit regionale concurrentiekrachtconcept nu in grote lijnen op. M.a.w. wat 

zijn de elementen die in deze benadering te beïnvloeden zijn? Daartoe vullen wij de tussenlagen van 

de pyramide (zwart omkaderd) nader in.  

De eerste laag die we dan van onderop tegenkomen zijn de ‘key drivers’ oftewel de kansen die 

regio’s en hun onderliggende gemeenten hebben om te excelleren in regionale concurrentiekracht.  

De tweede laag in onze analyse heeft betrekking op de benutting van die kansen door de regio’s, 

oftewel de ‘revealed economic performance’.  

Vervolgens kijken we naar de derde laag, de daadwerkelijke opbrengst in de regio’s, oftewel de 

‘aggregate economic performance’.  

We kunnen vervolgens de lagen onderling vergelijken, bijvoorbeeld tussen ‘benutting’ (laag 2) en 

‘kansen’ (laag 1). Dezelfde vergelijking kunnen we maken tussen ‘opbrengst’ (laag 3) en ‘benutting’ 

(laag 2). Daarmee wordt duidelijk waar mogelijke kansen of knelpunten in de regionale economische 

ontwikkeling liggen. 

Van regionale concurrentiekracht naar regionaal rendement, een vingeroefening 

Hoe kunnen we dit concept van regionale concurrentiekracht nu in de beleidspraktijk toepassen? En 

kunnen we prioritering van beleidsmaatregelen onderbouwen met (gewogen) elementen uit het 

regionale concurrentiekrachtmodel. Als voorbeeld hebben we gekozen voor het fenomeen 

werklocaties, en dan vooral de selectie en prioritering bij de aanpak van verouderde en/of te 

herstructureren bedrijventerreinen. Daartoe hebben we in een workshop met bestuurders en 

ambtenaren van Brabantse gemeenten en regio’s als vingeroefening een Multi-Criteria Analyse 

(MCA) toegepast op een aantal elementen uit het regionale concurrentiekrachtmodel. 

De bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van de Brabantse gemeenten kregen daarbij de 

volgende vraag voorgelegd: 

Stel, in uw regio of in uw gemeente is sprake van een of meerdere verouderde bedrijventerreinen die 

revitalisering of herstructurering behoeven.  

Een tweede aanname is dat er onvoldoende budget of capaciteit beschikbaar is om alle verouderde 

bedrijventerreinen in de provincie of in de regio de komende jaren tegelijkertijd op te pakken. 
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Wat zijn de belangrijkste factoren/criteria waarop u dan selecteert en prioriteert? 

U geeft deze factoren/criteria een beoordeling, waarbij: 

1 = onbelangrijk 

2 = minder belangrijk 

3 = neutraal 

4 = belangrijk 

5 = zeer belangrijk 

De vertegenwoordigers van de Brabantse gemeenten (n=24) gaven daarbij de volgende waardering 

op 10 factoren uit het regionale concurrentiekrachtmodel, geformuleerd als 5 economische 

doelstellingen en als 5 kwaliteiten van de bedrijfsomgeving: 

Factoren  Waardering 1 – 5 

    

a. economische groei stimuleren  4,1  

b. arbeidsproductiviteit/efficiency verhogen  3,4  

c. werkgelegenheid vergroten  4,2  

d. hogere inkomens accommoderen  2,1  

e. economische diversiteit/specialisatie realiseren  3,0  

f. geldbronnen (banken, fondsen etc.) in de buurt  2,0  

g. aanwezigheid kennisintensieve diensten  3,4  

f. bereikbaarheid autosnelweg  4,0  

g. bereikbaarheid treinstation  3,0  

h. bereikbaarheid snel internet  4,3   

 

De factoren bereikbaarheid snel internet, werkgelegenheid vergroten en economische groei 

stimuleren werden door de 24 Brabantse gemeentebestuurders en ambtenaren het hoogst 

gewaardeerd. 

Passen wij deze waardering van de 10 factoren in de MCA toe op de regionale concurrentiekracht 

van de 4 regio’s en 66 gemeenten in Noord-Brabant, dan zou de aanpak van de veroudering en de 

herstructurering van bedrijventerreinen in de volgende gemeenten, in aflopende volgorde van MCA-

score (gemiddeld of hoger), prioriteit moeten hebben omdat daar het meeste rendement verwacht 

mag worden: 

- Eindhoven (Zuidoost-Noord-Brabant) 

- ’s-Hertogenbosch (Noordoost-Noord-Brabant) 

- Son en Breugel (Zuidoost-Noord-Brabant) 

- Breda (West-Noord-Brabant) 

- Veghel (Noordoost-Noord-Brabant) 

- Uden (Noordoost-Noord-Brabant) 

- Veldhoven (Zuidoost-Noord-Brabant) 

- Best (Zuidoost-Noord-Brabant) 

- Tilburg (Midden-Noord-Brabant) 
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- Oosterhout (West-Noord-Brabant) 

- Helmond (Zuidoost-Noord-Brabant) 

- Moerdijk (West-Noord-Brabant) 

- Geertruidenberg (West-Noord-Brabant) 

  

- Bergen op Zoom (West-Noord-Brabant) 

- Roosendaal (West-Noord-Brabant) 

- Etten-Leur (West-Noord-Brabant) 

- Waalwijk (Midden-Noord-Brabant) 

- Boxmeer (Noordoost-Noord-Brabant) 

- Bladel (Zuidoost-Noord-Brabant) 

- Eersel (Zuidoost-Noord-Brabant) 

- Vught (Noordoost-Noord-Brabant) 

- Bergeijk (Zuidoost-Noord-Brabant) 

- Oss (Noordoost-Noord-Brabant) 

Vergelijken we de uitkomsten van de MCA door de Brabantse bestuurders en ambtenaren met 

de feitelijke (ongewogen) uitkomsten van het regionale concurrentiekrachtmodel, omgezet in 

een rapportcijfer (1-10), dan zien we grotere verschillen tussen de Brabantse gemeenten 

ontstaan dan bij de MCA. Eindhoven voert de ranglijst aan met als rapportcijfer een 9,2, Alphen-

Chaam sluit  de rij met een 3,9.  


